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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica SZPITALNA Nr domu 5 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-031 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-828-88-82

Nr faksu 22-831-99-38 E-mail 
joanna.czarnecka@pah.org.pl

Strona www www.pah.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01084930200000 6. Numer KRS 0000136833

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Janina Ochojska-Okońska Prezes Zarządu TAK

Grzegorz Gruca Członek Zarządu TAK

Maciej Bagiński Członek Zarządu TAK

Włodzimierz Sarna Członek Zarządu TAK

Aleksandra Rezunow Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Henryk Wujec Komisja Rewizyjna TAK

Dariusz Płatek Komisja Rewizyjna TAK

Paulina Pilch Komisja Rewizyjna TAK

POLSKA AKCJA HUMANITARNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i 
rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i 
oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje w/w cele w szczególności poprzez: 

1. Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2. Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
3. Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy;
4. Tworzenie i wspieranie placówek pomocy;
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
6. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii 
informacyjnych;
7. Organizowanie zbiórek publicznych;
8. Organizowanie konferencji i seminariów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1) Dostęp do wody, infrastruktury sanitarnej i promocja higieny

1.1. Sudan Południowy: remont 232 studni i 4 wateryardów; budowa 7 studni, stacji uzdatniania wody 
powierzchniowej i 324 latryn (a także 24 latryn w szkołach); przeprowadzanie kampanii i szkoleń z 
zakresu promocji higieny i zarządzania odpadami.

1.2. Autonomia Palestyńska: remont toalet w 99 szkołach, dostarczenie kontenerów z wodą dla ofiar 
cywilnych konfliktu w Strefie Gazy oraz przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu promocji 
higieny. 

1.3. Syria: remont instalacji wodnych  (studnie, pompy wodne, systemy wodne), dostarczanie wody do 
zróżnicowanych lokalizacji, dystrybucja zestawów higienicznych, działania z zakresu promocji higieny.

1.4. Somalia: budowa 354 latryn,3 kiosków wodnych z systemem odprowadzania wody oraz stacji 
składowania śmieci; wyremontowanie 9 studni; przeprowadzanie szkoleń z zakresu promocji higieny; 
prowadzono dystrybucję wody za pomocą beczkowozu do najtrudniejszych miejsc w obozach dla 
uchodźców.
Prowadzono również program „Water for Schools”, który zapewnił uczniom wybranych szkół z terenów 
wiejskich Puntlandu dostęp do wody pitnej poprzez wybudowanie podziemnych, tradycyjnych 
zbiorników wodnych (tzw. berkad) służących do zbierania deszczówki oraz poprawił warunki sanitarne 
poprzez budowę 2 latryn.

2) Dostęp do żywności 

2.1. Syria: dystrybucja chleba oraz koszy z żywnością dla syryjskich rodzin, subsydiowanie piekarni 
poprzez dostarczanie mąki i drożdży.

2.2. Polska: sfinansowanie ze środków zebranych w ramach akcji Pajacyk 325 012 posiłków dla dzieci w 
wieku 6-15 lat. Działanie zrealizowane za pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych.

2.3. Ukraina: dystrybucja żywności dla osób wewnętrznie przemieszczonych w wyniku konfliktu 
zbrojnego na wschodzie Ukrainy.

3) Dostęp do edukacji

3.1. Turcja: zajęcia edukacyjne dla dzieci - uchodźców z Syrii prowadzone w świetlicy namiotowej. 
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3.2. Autonomia Palestyńska: zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz sesje spotkań z rodzicami. 

3.3. Filipiny: remont 3 klas w szkole podstawowej zniszczonej w wyniku tajfunu Haiyan.

3.4. Bośnia i Hercegowina: remont szkół w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii zniszczonych w trakcie 
powodzi.

4) Uchodźcy i repatrianci w Polsce

4.1. Kraków, Toruń, Warszawa: poradnictwo zawodowe, socjalne, prawne i obywatelskie oraz 
„wsparcie towarzyszące”, wsparcie psychologiczne, kursy języka polskiego, kursy i szkolenia zawodowe, 
kursy języków obcych i komputerowe, spotkania informacyjne, edukacyjne i integracyjne.

4.2. Grupa k. Grudziądza/Toruń; Podkowa Leśna-Dębak/Warszawa; beneficjenci: prowadzenie biur 
informacji dla uchodźców, świetlic dla dzieci, poradnictwo prawne  i psychologiczne.

4.3. Warszawa, Toruń, Bydgoszcz: działania mające na celu wspieranie integracji cudzoziemców w 
Polsce poprzez kursy języka polskiego, doradztwo i kursy zawodowe, poradnictwo prawne.

5) Współpraca ze szkołami i projekty  edukacyjne

5.1. Województwa: lubelskie, podkarpackie, małopolskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie: roczny projekt edukacyjny dla szkół w Polsce, przygotowujący młodzież i nauczycieli do 
realizacji akcji w środowisku lokalnym na temat globalnych współzależności, szczególnie w kontekście 
pomocy humanitarnej oraz dostępu do wody, żywności i edukacji.

5.2. Polska, Cypr, Wielka Brytania, Włochy: projekt  z zakresu Edukacji globalnej realizowany z 4 
europejskimi partnerami: Oxfamem GB, Oxfamem IT, Cardetem z Cypru i Instytutem Edukacji z Wielkiej 
Brytanii. 

5.3. Polska: angażowanie polskich szkół w organizowanie zajęć na temat problematyki dostępu do 
edukacji, żywności, wody i pomocy humanitarnej i akcji szkolnych  oraz pozaszkolnych na rzecz 
mieszkańców globalnego Południa.

5.4. Gdańsk: sześcioletni program z zakresu edukacji globalnej realizowany w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gdańsku. Celem projektu jest stworzenie dobrej praktyki prowadzenia edukacji 
globalnej w szkołach podstawowych poprzez pracę z nauczycielami, a także z uczniami.

5.5. Polska, Tanzania, Kenia; Projekt: nabór i selekcja uczestników oraz obycie przez nich 3-
miesięcznych staży w Tanzanii i Kenii. Prowadzenie przez stażystki warsztatów dla lokalnych 
społeczności (m.in. na temat marketingu, technologii informatycznych i fotografii) i badanie potrzeb 
lokalnych rolników. Po powrocie do Polski – organizacja w 4 toruńskich szkołach podstawowych 
warsztatów z edukacji globalnej dla 165 uczniów i uczennic.

6) Pomoc natychmiastowa

6.1. Iracki Kurdystan: przekazanie tabletek do oczyszczania wody dla ofiar cywilnych konfliktu w Iraku.

6.2. Ukraina: dystrybucja środków czystości i higieny, ciepłej odzieży, koców, materiałów do ocieplania 
pomieszczeń, leków i sprzętu medycznego dla osób wewnętrznie przemieszczonych w wyniku konfliktu 
zbrojnego na wschodzie Ukrainy.

6.3. Syria: dystrybucja nieżywnościowych środków pierwszej potrzeby; projekt kliniki mobilnej, 
świadczącej bezpłatną pomoc medyczną ofiarom cywilnym wojny w Syrii.

6.4. Sudan Południowy: interwencje grup natychmiastowego reagowania (Emergency Response Team) 
polegające na dystrybucji zestawów NFI zawierających m.in. wiadra, mydła, tabletki do uzdatniania 
wody, artykuły higieniczne) oraz żywności.

6.5. Somalia: dystrybucja zestawów higienicznych oraz artykułów pierwszej potrzeby.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1019283

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

7) Zapewnienie schronienia

7.1. Filipiny: budowa domów dla mieszkańców wyspy poszkodowanych w wyniku tajfunu Hayan.

7.2. Bośnia i Hercegowina: dystrybucja voucherów na zakup materiałów budowlanych do odbudowy 
domów zniszczonych w trakcie powodzi.

8) Działania skierowane do społeczeństwa polskiego 

8.1. Edukacja w obszarze problematyki uchodźczej.
Podjęto działania informacyjne dotyczące sytuacji uchodźców w Polsce i na świecie, realizowane za 
pośrednictwem mediów wewnętrznych PAH (fanpage, www), reklamy, wystaw fotograficznych oraz we 
współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Organizacja Dnia Uchodźcy w Krakowie oraz w 
Toruniu (wydarzenia publiczne, sondy uliczne, gry plenerowe, warsztaty, wykłady).

8.2. Edukacja w obszarze problematyki  dostępu do wody.
Podjęto działania informacyjne ukazujące problem braku dostępu do wody pitnej oraz prezentujące 
programy wodno-sanitarne PAH. Kampania realizowana  za pośrednictwem mediów wewnętrznych 
PAH, reklamy, wystaw fotograficznych oraz we współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. 
Promocja Światowego Dnia Wody (22 marca) poprzez kampanię "Z głębi serca", produkcję i emisję 
sond video, przeprowadzenie happeningu w Krakowie i w Toruniu. Prowadzenie kampania "Woda na 
Dzień Matki" - zbiórka ambasadorki PAH na Siepomaga.pl, obecność w mediach społecznościowych, 
produkcja i emisja spotu pt. "Dzień Matki - podarujmy kobietom wodę".

8.3. Edukacja w obszarze problematyki dostępu do żywności.
Podjęto działania informacyjne ukazujące problematykę dostępu do żywności i ubóstwa, realizowane 
przy użyciu mediów wewnętrznych PAH, reklamy, wystaw fotograficznych oraz we współpracy 
redakcyjnej z mediami. Organizacja ogólnopolskiej akcji Świąteczny Stół Pajacyka (akcja fundraisingowa 
z udziałem 487 lokali gastronomicznych z całej Polski), obchody Światowego Dnia Żywności (produkcja 
videobloga kulinarnego "Paweł Loroch gotuje dla Pajacyka"). Współpraca z wpływowymi blogerami 
przy promocji programu Pajacyk.   

8.4. Edukacja w obszarze pomocy humanitarnej.
Podjęto działania informacyjne ukazujące wyzwania i problemy, z jakimi muszą się zmierzyć 
społeczności i kraje dotknięte kryzysami humanitarnymi oraz klęskami żywiołowymi. Kampania 
przeprowadzona z użyciem mediów wewnętrznych PAH, reklam, wystaw fotograficznych i we 
współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Odsłona kampanii w 2014 roku skupiona była 
głównie na ukazaniu kryzysów humanitarnych na Filipinach, Bałkanach, Ukrainie, w Syrii i Strefie Gazy 
oraz na przedstawieniu specyfiki zawodu pracownika humanitarnego.  Zorganizowano obchody 
Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej - dzień otwarty na FB z pracownikami PAH, sondy wideo na 
temat pomocy humanitarnej, badanie GFK Polonia organizacja pokazu filmu z prelekcją w Krakowie. 

8.5. Kampania 1%
Kampania społeczno-fundraisingowa mająca na celu przybliżenie społeczeństwu podstawowych 
obszarów działalności PAH i zachęcenie go do przekazania na ich realizację 1% podatku. Kampania 
emitowana w prasie, na ekranach w środkach transportu publicznego oraz w internecie (reklama oraz 
program do rozliczania PIT dostępny dla  darczyńców PAH).
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

FFundacja ratuje życie i 
zdrowie poprzez 
zapewnienie dostępu 
do wody (min. 
beczkowozy) i 
sanitariatów, żywności 
(np. kosze 
żywnościowe) i opieki 
medycznej; 
zapewnianie 
bezpiecznego 
schronienia (np. 
odbudowa domów); 
zaopatrzenie w 
podstawowe środki 
niezbędne do życia (w 
tym leki, środki 
higieniczne etc.); 
odbudowa obiektów 
użyteczności publicznej 
(np. szkoły, 
przedszkola); pomoc 
uchodźcom (np. nauka 
języka polskiego, 
szkolenia, porady). 
Działamy głównie w 
przypadku klęsk 
żywiołowych, katastrof 
oraz konfliktów 
zbrojnych.

88.99 Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Polska Akcja 
Humanitarna prowadzi 
działania w zakresie 
edukacji globalnej w 
ramach oficjalnego 
systemu nauczania (np. 
kampanie edukacyjne 
skierowane do szkół) 
oraz prowadzi szkolenia 
dla nauczycieli, 
szkolenia dla 
wolontariuszy a także 
promuje i wspiera 
wolontariat 
zagraniczny. 
Prowadzimy także 
kampanie społeczne 
skierowane do ogółu 
obywateli polskich, aby 
przybliżyć im tematy 
związane z pomocą 
humanitarną i 
rozwojową. Działa 
informacyjne dotyczą 
wszystkich działań PAH 
i są realizowane za 
pośrednictwem 
mediów wewnętrznych 
(www, fanpage), 
zewnętrznych oraz 
reklam  wystaw 
fotograficznych.

85.60 Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 33,481,812.50 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33,399,356.19 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 34,673.15 zł

e) Pozostałe przychody 47,783.16 zł

11,777,853.19 zł

789,973.18 zł

44,139.57 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6,706,354.05 zł

0.00 zł

6,506,354.05 zł

0.00 zł

0.00 zł

200,000.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 841,962.02 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12,611,965.94 zł
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2.4. Z innych źródeł 13,321,530.49 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,723,344.18 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 841,962.02 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 31,889,328.88 zł 841,962.02 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

31,676,012.01 zł 841,962.02 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

111,330.05 zł

0.00 zł

101,986.82 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 ADMINISTRACJA 74,228.19 zł

2 PROGRAM WODNO-SANITARNY 130,645.23 zł

3 PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY 252,229.75 zł

4 PROGRAM POMOCY HUMANITARNEJ 151,353.49 zł

1 PROGRAM REPATRIACYJNY 67,103.64 zł

2 PROGRAM UCHODŹCZY 44,127.17 zł

3 EDUKACJA 122,274.55 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

1,000.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

Druk: MPiPS 8



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

79.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

72.9 etatów

92.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,093,300.25 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,515,697.74 zł

3,515,697.74 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 577,602.51 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

577,062.51 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 577,062.51 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

35.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

35.00 osób

0.00 osób

53.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

53.00 osób

0.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

341,108.35 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16,293.45 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Razem 2. Integracja, 
poradnictwo, wiedza i 
wsparcie dla cudzoziemców.

Wsparcie procesu integracji 
cudzoziemców oczekujących na 
nadanie statusu uchodźcy ze 
społeczeństwem polskim, 
poprzez działania 
preintegracyjne skierowane do 
cudzoziemców i do 
społeczeństwa polskiego.
2.     Poprawa warunków 
przyjmowania cudzoziemców 
oczekujących na nadanie 
statusu uchodźcy w ośrodkach 
dla uchodźców w Grupie k. 
Grudziądza oraz w Dębaku 
poprzez rozwinięcie oferty 
poradnictwa i wsparcia dla 
cudzoziemców.

Urząd ds. Cudzoziemców 7,200.00 zł

2 Światowy Dzień Wody Wydarzenia związane ze 
Światowym Dniem Wody w 
Toruniu

Gmina Miasta Toruń 3,480.00 zł

3 Razem 2 - W Grupie na 
sportowo

Wsparcie rozwoju dzieci 
uchodźczych w wieku od 8 lat 
do 13 przebywających w 
Ośrodku dla cudzoziemców 
ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy w Grupie k. 
Grudziądza, zaspokojenie ich 
potrzeb psychofizycznych oraz 
rozwijanie zainteresowań 
sportowych. Beneficjenci 
projektu będą uczestniczyć w 
regularnych zajęciach 
świetlicowych oraz 
wakacyjnych dwutygodniowych 
zajęciach sportowo- 
rekreacyjnych.

Urząd Marszałkowski województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

6,000.00 zł

4 Światowy Dzień Żywności Wydarzenia związane ze 
Światowym Dniem Żywności w 
Toruniu

Urząd Miasta Toruń 4,000.00 zł

5 Światowy Dzień Uchodźcy Wydarzenia związane ze 
Światowym Dniem Uchodźcy w 
Toruniu

Urząd Miasta Toruń 6,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

6 Małopolskie Szkoły dla 
Globalnego Południa

Projekt zakłada dotarcie do 
nowych środowisk szkolnych 
Małopolski z przekazem na 
temat globalnych problemów, 
w tym głównie kwestii braku 
dostępu do wody, żywności i 
edukacji, w powiązaniu z 
tematyką kryzysów i pomocy 
humanitarnej oraz 
przyczynienie się do wzrostu 
świadomości i 
odpowiedzialności społecznej 
wśród uczniów i nauczycieli na 
ww. tematy. W związku z tym 
nawiązana zostanie współpraca 
z sześcioma szkołami 
Małopolski, które jeszcze nie 
współpracowały z Polską Akcją 
Humanitarną w zakresie

Urząd Marszałkowski 11,650.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Koalicja Sprawiedliwego Handlu

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Remont szkół w Bośni i 
Hercegowinie oraz Serbii 
zniszczonych w trakcie 
powodzi.

Remont szkół w Bośni i 
Hercegowinie oraz Serbii 
zniszczonych w trakcie 
powodzi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 800,000.00 zł

2 Pracuj w Polsce. Wsparcie cudzoziemców na 
rynku pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki 39,940.00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grzegorz Gruca i Maciej Bagiński.
Sprawozdaniu zakończono 
wypełniać w dniu 02.07.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kontrola z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, -monitoring finansowy projektu 
nr.19/10/EFI, projekt „Dobry Start w zasięgu ręki-3”

1
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